
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49038, м. Дніпро, Центральний район, вул. Академіка Белелюбського, 7, код ЄДРПОУ: 00659101
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

т.з.п. генерального директора - Філіппов Юрій Олександрович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника

тел.:372-35-28, E-mail: mailadtrz.com.ua______________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об ’єкти підприємства ПрАТ«ДТРЗ», м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 7________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія»____________________________________

(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу -  до 18.02.2021, серія 1788 -  ген №001/20 від 03.02.2020_____

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Філіппов Юрій Олександрович -  т.з.п. генерального директора ПрАТ «ДТРЗ»,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки: технологічне устатковання ливарного виробництва.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,



країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  1б, з них - 11 робочих місця з підвищеним ризиком виникнення 
травм.______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель підрозділу -  2(дві). : технологічне устатковання ливарного виробництва. на якому 
виконуються заявлені _роботи. _розміщене в 1 підрозділі -  ливарному цеху__________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Філіппов Юрій Олександрович т.з.п. генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» -  відповідає за
стан охорони праці в цілому по підприємству відповідно до контракту; __________________
Жибуль Андрій Анатолійович начальник ливарного цеху - відповідальна особа в цілому по цеху 
за справний стан та безпечну експлуатацію технологічного устатковання ливарного 
виробництва відповідно до посадової інструкції; Масель Сергій Олександрович механік
ливарного цеху -  відповідальна особа по цеху за справний стан технологічного____________
устатковання ливарного виробництва відповідно до посадової інструкції_________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві згідно з наказом №953 від 18.11.201б(чинна редакція) створено службу 
охорони праці, яка представлена відділом охорони праці. Начальник відділу охорони праці - 
Внучков Дмитро Олександрович. На підприємстві розроблена та введена в дію Система 
управління охороною праці (СУОП) наказом №815 від 25.12.2015(зі змінами)._____________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві згідно з наказом №1066 від 17.12.2020 затверджено перелік інструкцій з 
охорони праці. перегляд яких здійснюється згідно з графіком відповідно до вимог 
нормативно-правових актів. Для забезпечення виконання заявлених робіт на підприємстві та
в підрозділах діють наступні інструкції з охорони праці:_________________________________
Інструкція з охорони праці, обов ’язкова для усіх працівників заводу №15/1 переглянуто та
затверджено наказом №284 від 22.06.18р.._____________________________________________
Інструкція з охорони праці для електрозварника (електрозварника ручної зварки, 
електрозварника на автоматичних і полуавтоматичних машинах, електрогазозварника)
№15/04 переглянуто та затверджено наказом №436 від 10.10.19р.,________________________
Інструкція з охорони праці для машиніста крана (кранівника) №15/28 переглянуто та
затверджено наказом №579 від 09.10.18р..____________________________________________
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговуванню
електрообладнання №15/44 переглянуто та затверджено наказом №б0 від 27.01.20р..______
Інструкція з охорони праці при роботі з ручним пневматичним інструментом № 15/52
переглянуто та затверджено наказом №122 від 17.02.20р.,______________________________
Інструкція з охорони праці для слюсаря -  ремонтника №15/58 переглянуто та затверджено
наказом №279 від 28.04.20р.,__________________________________________________________
Інструкція з охорони праці при виконанні технічного огляду в/п кранів №15/80 переглянуто
та затверджено наказом №579 від 09.10.18р.,__________________________________________
Інструкція з охорони праці для стропальника №15/91 переглянуто та затверджено наказом
№579 від 09.10.18р.,_________________________________________________________________
Інструкція з охорони праці під час роботи на металообробних верстатах №15/156
переглянуто та затверджено наказом №782 від 29.09.20р.,_____________________________
Інструкція з охорони праці для працівника, відповідальних за утримання в/п кранів у
справному стані №15/1б0 переглянуто та затверджено наказом №579 від 09.10.18р.._____
Інструкція з охорони праці для працівника, відповідального за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів в/п кранами та машинами №15/1б1 переглянуто та затверджено 
наказом №579 від 09.10.18р..__________________________________________________________



Інструкція з охорони праці для машиніста насосних установок №06/174 переглянуто та
затверджено наказом №83 від 07.03.19р.,______________________________________________
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування (монтажні _роботи та капітальний _ремонт) №12/175 переглянуто та
затверджено наказом №83 від 07.03.19р.,______________________________________________
Інструкція з охорони праці для машиніста крана, який керує вантажопідіймальним краном, 
що керуються з підлоги №15/260 переглянуто та затверджено наказом №579 від 09.10.18р.

інструкцій про проведення навчання та

На ПрАТ «ДТРЗ» наказом по підприємству № 295 від 30.08.2019 року (зі змінами наказ від 
30.04.2020р. №308) створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Керівник 
підприємства пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони_ праці в Головному 
навчально-методичному центрі Держпраці згідно з протоколом №80-20 від 22.10.2020р., 
головний інженер пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони_ праці в Головному 
навчально-методичному центрі Держпраці згідно з протоколом №61-20 від 20.08.2020р. 
Фахівці служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони_ праці в Головному навчально- 
методичному центрі Держпраці згідно з протоколом № 104-19 від 12.11.2019р року та 
мають посвідчення про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»; «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; «Правил безпеки систем_ газопостачання»; « Типової' 
інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт»; «Правил безпеки при виробництві і 
споживанні продуктів розділення повітря»; «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»; «Правил охорони праці у ливарному виробництві»:_________
Ничипоренко Олег Вікторович -  головний інженер протоколом №74-20 від 15.09.2020р;_____
Ярош Сергій Петрович -  заступник директора з виробництва протокол №104 -19 від 
12.11.2019р; Внучков Дмитро Олександрович - начальник відділу охорони праці протокол 
№104 -19 від 12.11.2019р; Потапчук Оксана Євгенівна - провідний інженер з охорони праці 
протокол №104 -19 від 12.11.2019р; Кошелюк Наталія Сергіївна - провідний інженер з 
охорони праці протокол №104 -19 від 12.11.2019р; Глаголєв Дмитро Сергійович -  головний 
енергетик протокол №89-20 від 27.11.2020; Варакута Сергій Володимирович -  головний 
механік протокол №104 -19 від 12.11.2019р; Лісовий Валерій Михайлович - експерт технічний 
з промислової безпеки протокол №104 -19 від 12.11.2019р; Береза Микола Вікторович - 
заступник головного інженера -  начальник КТВ протокол №104 -19 від 12.11.2019р; 
Задоянчук Михайло Броніславович -  голова профспілки протокол №104 -19 від 12.11.2019р; 
Жибуль Андрій Анатолійович -  начальник ливарного цеху протокол №104 -19 від 12.11.2019р; 
Болдаш Олександр Васильович -  начальник ремонтного цеху протокол №104 -19 від 
12.11.2019р; Румянцев Олексій Віталійович -  начальник енергосилового цеху протокол №104 - 
19 від 12.11.2019р.___________________________________________________________________

Головний енергетик, фахівці служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці 1 раз на три роки проходять навчання та перевірку знань з електробезпеки з 
видачею посвідчень. Головний енергетик, головний інженер, головний механік, фахівці служби 
охорони праці пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил в Головному 
навчально-методичному центрі Держпраці та мають посвідчення про перевірку знань 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів з підтвердженням відповідної групи з електробезпеки до і
вище 1000в:_________________________________________________________________________
Ничипоренко Олег Вікторович - головний інженер протокол №41-20 від 18.06.2020р.; 
Глаголєв Дмитро Сергійович -  головний енергетик - особа, відповідальна за 
електрогосподарство підприємства протокол №95-20 від 25.11.2020р; Варакута Сергій 
Володимирович -  головний механік протокол № 12-18 від 21.03.2018р; Внучков Дмитро 
Олександрович - начальник відділу охорони праці протокол №125-19 від 12.12.2019р;



Потапчук Оксана Євгенівна - провідний інженер з охорони праці протокол №125-19 від
12.12.2019у._________________________________________________________________________

Відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці» особи, відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства цеху, призначені наказом по підприємству №622 від 13.12.2019р. (зі 
змінами), пройшли на ПрАТ «ДТРЗ» навчання та перевірку знань з електробезпеки «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1 -  1.21-98, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» з підтвердженням відповідної групи 
до і вище 1000в: начальник ливарного цеху - Жибуль Андрій Анатолійович -  протокол 
перевірки знань №30 від 08.10.2020р, механік ливарного цеху - Масель Сергій Олександрович -  
протокол перевірки знань № 31 від 11.12.2020р, ст. майстер ливарного цеху -  Ахметов 
Олександр Сов’єтович - протокол перевірки знань № 7 від 15.02.2019р., начальник 
енергосилового цеху -  Румянцев О.В. - протокол перевірки знань № 1145 від 17.01.2020р.: 
начальник ремонтного цеху Болдаш О.В. - протокол перевірки знань № 24 від
05.02.2020р._________________________________________________________________________
На ПрАТ «ДТРЗ» наказом №1065 від 17.12.2020р. затверджено план - графік проведення 
перевірки знань з питань охорони праці з яким робітники ознайомлені. Робітники цехів, які 
працюють на технологічному устаткуванні ливарного виробництва, проводять заявлені 
роботи (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне його обслуговування) 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог 
нормативно-правових актів по інструкціях за професією та видом роботи. Після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску _робітників до виконання
робіт:______________________________________________________________________________
ливарний цех: протокол №4 від 22.07.2020р., протокол №7 від 23.07.2020р., протокол №8 від
23.07.2020р. - 4 особи_____________________________________________________________
ремонтний цех: протокол № 12 від 04.11.2020р. - 2 особи.________________________________
енергосиловий цех: протокол № 44 від 22.09.2020р. -  5 осіб.______________________________
Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» робітники, які працюють на технологічному устаткуванні ливарного 
виробництва, проводять заявлені роботи, пройшли на ПрАТ «ДТРЗ» навчання та перевірку 
знань з електробезпеки «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1 -  1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» з 
підтвердженням відповідної групи та допускаються до виконання робіт в
електроустановках до і вище 1000в.___________________________________________________
Інші робітники, які мають 1 групу з електробезпеки, пройшли первинний та, не рідше 1 разу 
на 12 місяців, повторний інструктаж з електробезпеки згідно з інструкцією №15-Є «Про 
проведення інструктажу з електробезпеки на 1 групу»__________________________________

Відповідно до ст. 18 «Закон України «Про охорону праці» та Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві 
проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали.________

інструктажу з питань охорони праці,

На цехове технологічне устаткування ливарного виробництва в наявності експлуатаційна 
документація -  паспорта, креслення, пояснювальні записки та схеми розміщення. Для 
виконання заявлених видів робіт в наявності інструменти, обладнання, пристосування які 
відповідають вимогам нормативно-правових актів та проходять в встановлені терміни 
відповідні випробування та опосвідчення. Ремонт технологічного устаткування ливарного 
виробництва та технічне його обслуговування виконується згідно з затверджених графіків 
планово-попереджувальних та капітальних ремонтів. Технологічне устаткування ливарного 
виробництва обладнане захисними пристроями, огородженнями та пристосуваннями у 
відповідності з паспортом устаткування та нормативно-правовими актами з охорони праці. 
Підіймальним спорудам своєчасно, відповідно з вимогами НПАОП, проводиться повне та 
часткове технічне опосвідчення. Своєчасно, відповідно до графіку, але не рідше 1 разу на 6



місяців, проводиться вимірювання опору ізоляції обмоток електрообладнання заводською 
атестованою лабораторією, та проводиться 1 раз на три роки опосвідчення стану безпеки 
електроустановок споживачів зі складанням відповідного акту.__________________________

експлуатаційної документації,

На ПрАТ «ДТРЗ» відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з Нормами, а саме : черевики шкіряні з металевим носком, черевики шкіряні, костюми 
бавовняні, куртки утеплені, рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням, рукавиці 
брезентові, рукавиці комбіновані, рукавиці діелектричні, щитки захисні наголовні, щитки для 
зварників, окуляри зі світофільтрами, окуляри захисні закриті, навушники протишумові, 
респіратори пилозахисні, каски захисні, пояса запобіжні._________________________________

засобів індивідуального захисту,

На ПрАТ «ДТРЗ» затверджено стандарти підприємства «Організація навчання і перевірка 
знань з питань охорони праці на підприємстві» наказом №754 від 30.09.2016 (зі змінами) та 
«Про виконання_робіт підвищеної небезпеки на ПрАТ «ДТРЗ» наказом №571 від 08.08.2013(зі 
змінами). На підприємстві нормативно -  правові акти з охорони праці в електронному та
друкованому виді - в наявності:________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці».____________________________________________________
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання____________________________________________________
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт______________________
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті________________________________
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском____________
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.___________________
Правила охорони праці у ливарному виробництві.________________________________________
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.___________________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів___________________________
Правила охорони праці під час зварювання металів._____________________________________
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на
виробництві._________________________________________________________________________
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці_______________________________________________________________________________
Перелік робіт з підвищеною небезпекою._______________________________________________
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.____________________________________
Типове положення про службу охорони праці.___________________________________________
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони
праці._______________________________________________________________________________
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій.______________________________________________________________________________
Закон України ..Про охорону навколишнього природного середовища”.____________________
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення ”.__________________________________________________________________________
Кодекс цивільного захисту України.____________________________________________________
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.__________
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров ’я  при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці_____________________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту на ПрАТ «ДТРЗ».___________________________



Система управління охороною праці у Приватному акціонерному товаристві 
«Дніпропетровський тетовозоремонтний завод» та інші._______________________________

нормативно-правової

Підприємство має кабінет промислової безпеки та охорони праці обладнаний стендами з
наглядною агітацією, плакатами, журналами з охорони праці періодичних видань, аудіо-відео
апаратурою (відеокамера, телевізор, відео програвач), забезпечено доступ до Інтернету. На
підприємстві в наявності затверджені програми проведення навчання з питань охорони
праці, програми проведення стажування, розроблені та затверджені перелік питань по
професіях з перевірки знань з питань охорони праці та білети для перевірки
знань____________ __________________________________________________________________

та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / #  2 0 - ^  р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному«ргану 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

/ ^  /  ї 3 \  > \А /  о  Т'. \ о \

Голооне управлінні _
у Дніпропетровській області
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